
  

 

Aan het Algemeen Bestuur 

van de GR Omgevingsdienst ZHZ 

Omgevingsdienst ZHZ… Postbus 550 

3300 AN Dordrecht 

 datum  3 juni 2021 

behandeld door  M.H. Merkelbach 

ons kenmerk  2021-0057388 

doorkiesnummer  14 078 

onderwerp  Zienswijze voorlopige 

jaarrekening 2020 en 

ontwerpbegroting 2022 

OZHZ 

Geacht bestuur, 
 
Op 3 juni 2021 heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 
2020 behandeld van de gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Zuid 
Holland Zuid (verder: OZHZ). 
 
De gemeente Papendrecht spreekt graag zijn waardering uit voor het feit dat er 
wederom een positief resultaat is behaald. 
 
In uw aanbiedingsbrief van de voorlopige jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 
2022 stelt u voor om de volgende reserveringen te maken uit het positieve resultaat 
op de jaarrekening van 2020: 
 
Jaarrekening 2020 
 

1. Het archief op te schonen in het kader van de archiefwet voor €300.000,- 
Het betreft een inhaalslag over de archiefperiode 1995-2016, waardoor de 
opschoning van het archief in 2 jaar tijd gerealiseerd kan worden, zonder de 
reguliere archiefwerkzaamheden van OZHZ in het gedrang te laten komen. 
 

2. Invoering van het nieuwe werkconcept n.a.v. de COVID19 crisis voor € 
200.000,- 

U stelt voor een bedrag van € 200.000 van het jaarresultaat te reserveren voor het 
werkconcept. De aanleiding hiervoor is de Coronacrisis en de andere manier van 
werken die daardoor is ontstaan. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden 
herkennen wij. Elke organisatie in ons werkgebied heeft hier sinds 2020 mee te 
maken. Daarin bent u niet uniek. 
 
De kosten van punt 1 en 2 worden in de regel opgevangen binnen de lopende 
begroting. OZHZ kent een behoorlijk positief resultaat. Dit resultaat is ontstaan door -  
jaarlijkse terugkerende - hogere omzet. Gezien het feit dat u in de aanbiedingsbrief 
ook een voorspelling maakt van een hogere omzet voor 2021 zien wij geen 
noodzaak tot deze reservering. De kosten kunt u dus hoogstwaarschijnlijk in 2021 
binnen uw begroting opvangen. Wij stellen voor dat u dit gedeelte van het 
jaarresultaat uitkeert aan de deelnemende gemeenten en de provincie.  
 
 
Ontwerpbegroting 2022 
 
De ontwerpbegroting 2022 sluit inhoudelijk aan bij de actuele ontwikkelingen, nl..  



  

 De Omgevingswet 
 De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) 
 De overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten 
 Uitvoering van de Wet basisregistratie ondergrond 
 Energieagenda 
 Het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem (Commissie Van Aartsen) 

en de doorontwikkeling van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten 
Deze ontwikkelingen herkennen we, maar we hadden graag gezien wat de financiële 
impact hiervan is op de begroting van 2022. Is er in deze begroting wel rekening 
gehouden met deze kosten? 
 
Wij hadden graag gezien dat het opschonen van het archief en het invoeren van het 
nieuwe werkconcept opgenomen waren in de ontwerpbegroting van 2022. 
 
Onderzoeken bezuinigingsmogelijkheden 
De gemeente Papendrecht staat voor een flinke ombuigingsopgave. Wij 
onderzoeken hiertoe momenteel verschillende bezuinigingsmogelijkheden. Dit 
vragen wij ook van de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen. 
 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
Hoogachtend, 
de griffier,  de voorzitter, 
 
 
 
G.A. van Egmond A.J. Moerkerke 
 

 


